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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
  většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
 společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o 
změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 
2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES
(KOM (2006)0425 – C6-0257/2006 –2006/0144 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM 
(2006)0425)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 37 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0257/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na enzymy, které jsou do potravin 
přidávány z důvodu technologické funkce 
při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, 
balení, dopravě nebo skladování potravin, 
včetně enzymů používaných jako pomocné 
látky („potravinářské enzymy“). Oblast 
působnosti tohoto nařízení by proto neměla 
být rozšířena na enzymy, které se 
nepřidávají do potravin z důvodu 
technologické funkce, ale jsou určeny 

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na enzymy, které jsou do potravin 
přidávány z důvodu technologické funkce 
při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, 
balení, dopravě nebo skladování potravin, 
včetně enzymů používaných jako pomocné 
látky („potravinářské enzymy“). Oblast 
působnosti tohoto nařízení by proto neměla 
být rozšířena na enzymy, které se 
nepřidávají do potravin z důvodu 
technologické funkce, ale jsou určeny 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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k lidské spotřebě, jako například enzymy 
pro účely výživy. Mikrobiální kultury 
tradičně používané při výrobě potravin, 
například sýra a vína, které mohou 
obsahovat enzymy, ale nejsou zvlášť 
používané k jejich výrobě, by neměly být 
považovány za potravinářské enzymy.

k lidské spotřebě, jako například enzymy 
pro účely výživy nebo na podporu trávení.
Mikrobiální kultury tradičně používané při 
výrobě potravin, například sýra a vína, 
které mohou obsahovat enzymy, ale nejsou 
zvlášť používané k jejich výrobě, by 
neměly být považovány za potravinářské 
enzymy.

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že oblast působnosti tohoto nařízení by neměla zahrnovat enzymy 
určené pro lidskou spotřebu, např. enzymy pro účely výživy nebo enzymy používané na 
podporu trávení.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) Potravinářské enzymy, jejichž použití 
je ve Společenství povoleno, by měly být 
uvedeny v seznamu Společenství, jenž by 
měl jasně tyto enzymy popsat, upřesnit 
veškeré podmínky jejich použití a jenž by 
měl být doplněn o specifikace, a to 
zejména jejich původu a kritérií pro čistotu.
Pokud potravinářský enzym 
obsahuje geneticky modifikovaný 
organismus („GMO“) ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1830/2003 ze dne 22. září 2003 o 
sledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů a 
sledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů a o změně směrnice 
2001/18/ES, nebo z uvedeného organismu 
sestává, měly by tyto specifikace zahrnovat 
i jednoznačný identifikační kód přiřazený 
GMO podle uvedeného nařízení.

(8) Potravinářské enzymy, jejichž použití 
je ve Společenství povoleno, by měly být 
uvedeny v seznamu Společenství, jenž by 
měl jasně tyto enzymy popsat, upřesnit 
veškeré podmínky jejich použití a jenž by 
měl být doplněn o specifikace, a to 
zejména jejich původu a kritérií pro čistotu.
Pokud je potravinářský enzym získán z
geneticky modifikovaného organismu 
(„GMO“) ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1830/2003 ze dne 22. 
září 2003 o sledovatelnosti a označování 
geneticky modifikovaných organismů a 
sledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů a o změně směrnice 
2001/18/ES, nebo z uvedeného organismu 
sestává, měly by tyto specifikace zahrnovat 
i jednoznačný identifikační kód přiřazený 
GMO podle uvedeného nařízení.

Odůvodnění

Znění návrhu Komise je zavádějící. Geneticky modifikované organismy nejsou samy o sobě 
enzymy, ale mohou být použity na jejich výrobu.
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Pozměňovací návrh 3
BOD DOŮVODNĚNÍ 20

(20) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi1.

(20) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi1.

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 
22.7.2006, s.1)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí o 
postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 2 ODST. 4

4. Toto nařízení se nevztahuje na 
mikrobiální kultury tradičně používané při 
výrobě potravin, které mohou enzymy 
obsahovat, ale nejsou zvlášť používané 
k jejich výrobě.

4. Toto nařízení se nevztahuje na 
mikrobiální kultury používané při výrobě 
potravin, které mohou enzymy obsahovat, 
ale nejsou zvlášť používané k jejich 
výrobě.

Odůvodnění

Výraz „tradičně“ je neurčitý a není dále vysvětlen. Bez tohoto výrazu poskytuje odstavec větší 
právní jistotu.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 2 ODST. 5

5. Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 
16 odst. 2 rozhodnout o tom, zda daná 
látka spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli.

5. Je-li to nezbytné, lze regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2a 
rozhodnout o tom, zda daná látka spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí o 
postupech projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK 3

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice stanovené v nařízení (ES) č. 
178/2002, nařízení (ES) č. 1829/2003 a 
nařízení (ES) č. […] [nařízení o 
potravinářských přídatných látkách].
Dále se použije rovněž tato definice:

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice stanovené v nařízení (ES) č. 
178/2002, nařízení (ES) č. 1829/2003 a 
nařízení (ES) č. […] [nařízení o 
potravinářských přídatných látkách].
Dále se použijí rovněž tyto definice:

(1) „enzymem“se rozumí jakákoli 
bílkovina rostlinného, živočišného nebo 
mikrobiálního původu schopná působit 
jako katalyzátor specifické biochemické 
reakce, aniž během tohoto procesu změní 
svou strukturu;

„potravinářským enzymem“ se rozumí 
produkt získaný extrakcí z rostlin nebo 
zvířat nebo kvasným procesem za použití 
mikroorganismů:

(2) „potravinářským enzymem“ se rozumí 
produkt získaný extrakcí z rostlin nebo 
zvířat nebo kvasným procesem za použití 
mikroorganismů:

(a) obsahující jeden nebo více enzymů 
schopných katalyzovat specifickou 
biochemickou reakci; a

(a) obsahující jeden nebo více enzymů 
schopných katalyzovat specifickou 
biochemickou reakci; a

(b) přidávaný do potravin z důvodu 
technologické funkce při výrobě, 
zpracování, přípravě, úpravě, balení, 
dopravě nebo skladování potravin.

(b) přidávaný do potravin z důvodu 
technologické funkce při výrobě, 
zpracování, přípravě, úpravě, balení, 
dopravě nebo skladování potravin.

(3) „přípravkem obsahujícím 
potravinářské enzymy“ se rozumí 
potravinářské enzymy obsahující látky 
usnadňující skladování, prodej, 
normalizaci, ředění nebo rozpouštění 
potravinářských enzymů.

Odůvodnění

Termín „enzym“ může být chápán v různých významech. Někdy se tímto výrazem označuje 
čistý enzymový protein, jindy se ho používá k označení produktu získaného extrakcí nebo 
fermentací, který neobsahuje pouze enzymový protein, ale také určitá rezidua tohoto procesu. 
A nakonec se může slovo enzym používat pro produkt určený k prodeji, k němuž byly přidány 
další složky. V zájmu právní jistoty a dodržení odborné terminologie jsou k rozlišení těchto tří 
významů nezbytné samostatné definice. 

Pozměňovací návrh 7



PR\656848CS.doc 9/18 PE 386.295v03-00

CS

ČL. 5 PÍSM. B)

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba;

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba z hlediska výhod a přínosu pro 
spotřebitele;

Odůvodnění

Ke stanovení technologické potřeby použití enzymu při výrobě potravin jsou nutná 
transparentní kritéria. Použití potravinových enzymů by mělo být pro spotřebitele vždy 
výhodné a prospěšné. 

Pozměňovací návrh 8
ČL. 5 PÍSM. C)

c) jeho použití neuvádí spotřebitele v omyl. c) jeho použití neuvádí spotřebitele v omyl, 
pokud jde o povahu, kvalitu a podstatu 
produktu.

Odůvodnění

Potravinové enzymy nesmí být povoleny, pokud by jejich použití mohlo uvést spotřebitele v 
omyl, pokud jde o o povahu, kvalitu a podstatu produktu.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 7 NÁZEV

Zařazení geneticky modifikovaných 
enzymů do seznamu Společenství

Zařazení enzymů získaných z geneticky 
modifikovaných organismů (GMO) do 

seznamu Společenství.

Odůvodnění

V otázkách geneticky modifikovaných potravin je nutná jasnost. Potravinové enzymy lze získat 
nebo vyrobit z GMO: ale GMO nejsou samy o sobě enzymy.

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 8

Potravinářské enzymy, které nejsou určeny 
pro prodej konečnému spotřebiteli, ať jsou 
prodávány jednotlivě nebo ve směsi 
s ostatními enzymy a/nebo s ostatními 
složkami ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 
2000/13/ES, lze uvádět na trh pouze tehdy, 

1. Potravinářské enzymy, které nejsou určeny 
pro prodej konečnému spotřebiteli, ať jsou 
prodávány jednotlivě nebo ve směsi 
s ostatními enzymy a/nebo s ostatními 
složkami ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 
2000/13/ES, lze uvádět na trh pouze tehdy, 



PE 386.295v03-00 10/18 PR\656848CS.doc

CS

jsou-li obalu nebo nádobách uvedeny údaje 
stanovené v článcích 9 až 12 tohoto nařízení,
které musí být snadno viditelné, jasně čitelné 
a nesmazatelné.

jsou-li obalu nebo nádobách uvedeny údaje 
stanovené v tomto článku, které musí být 
snadno viditelné, jasně čitelné a 
nesmazatelné.

2. Na obalech nebo nádobách musí být 
uvedeny tyto informace:

(a) název stanovený v tomto nařízení; nebo

(b) neexistuje-li název uvedený v písmenu 
a), dostatečně přesný popis potravinářského 
enzymu, který umožní jeho odlišení od 
produktů, s nimiž by mohl být zaměněn.

Jsou-li potravinářské enzymy prodávány ve 
směsi, informace stanovené v písmenech a) 
a b) se o každém potravinářském enzymu 
uvedou sestupně podle podílu na celkové 
hmotnosti.

(c) čisté množství;

(d) slova „pro použití v potravinách“ nebo 
„omezené použití v potravinách“ nebo 
podrobnější údaj o určeném použití v 
potravinách;

(e) je-li to nezbytné, zvláštní podmínky pro 
skladování a použití;

3. Pokud je na viditelné části balení nebo 
nádoby dotyčného produktu uveden údaj 
„určeno pro výrobu potravin, a nikoliv pro 
maloobchodní prodej“, musí být kromě toho 
buď na obalu nebo nádobě nebo v 
dokumentaci, která se týká dané zásilky a 
která je poskytována se zásilkou nebo před 
jejím dodáním, uvedeny tyto informace:

(a) jméno nebo obchodní název a adresa 
výrobce, balírny nebo prodejce usazeného ve 
Společenství;

(b) značka udávající šarži;

(c) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení znemožnilo správné použití 
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potravinářského enzymu;

(d) případně dostatečné informace o složení 
potravinářského enzymu nebo přípravku 
obsahujícího potravinářské enzymy, které 
umožní kupujícímu dodržet stanovený 
množstevní limit v potravině: množstevní 
limit musí být vyjádřen buď číselně nebo na 
základě zásady quantum satis;

(e) dostatečné informace, které uživateli 
umožní dodržet směrnici 2000/13/ES, 
zejména ustanovení o označování alergenů. 

4. Tento článek není dotčen podrobnějšími 
nebo rozsáhlejšími právními a správními 
předpisy týkajícími se vah a měr nebo 
vztahujícími se k obchodní úpravě, 
klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků nebo na 
dopravu těchto látek.

5. Informace uvedené tomto článku se 
uvedou v jazyce, který je kupujícím snadno 
srozumitelný. Členský stát, v němž je daný 
produkt uváděn na trh, může na svém území 
v souladu s pravidly Smlouvy stanovit, že 
tyto informace musí být na požádání 
uvedeny nejméně v jednom nebo více 
jazycích, které uvedený členský stát zvolí z 
úředních jazyků Společenství. To nebrání 
tomu, aby tyto informace byly uvedeny v 
několika jazycích.

Odůvodnění

Aby se zjednodušilo označování mezi podniky, jsou články 8, 9, 10, 12 a 14 nahrazeny 
jediným článkem, který obsahuje všechny požadavky na označování potravinářských enzymů 
nebo přípravků obsahujících potravinářské enzymy, které nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli. To zlepšuje logiku textu a usnadňuje jeho čtení a pochopení.

Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 9

Článek 9 vypouští se
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Požadavky na informace týkající se 
identifikace potravinářských enzymů

1. Jsou-li potravinářské enzymy, které 
nejsou určeny pro prodej konečnému 
spotřebiteli, prodávány jednotlivě nebo ve 
směsi, na obalu nebo nádobách musí být o 
každém enzymu uvedeny tyto informace:
a) název stanovený v tomto nařízení; nebo
b) neexistuje-li název uvedený v písmenu 
a), dostatečně přesný popis 
potravinářského enzymu, který umožní 
jeho rozlišení od produktů, s nimiž by 
mohl být zaměněn.
2. Jsou-li potravinářské enzymy 
prodávány ve směsi, informace stanovené 
v odstavci 1 se o každém potravinářském 
enzymu uvedou sestupně podle podílu na 
celkové hmotnosti.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 8, který obsahuje výše uvedená ustanovení o označování 
potravinářských enzymů nebo přípravků obsahujících potravinářské enzymy, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 12
ČLÁNEK 10

Článek 10 vypouští se
Požadavky na informace, jsou-li 

v potravinářských enzymech obsaženy jiné 
látky, materiály nebo složky potravin

Obsahují-li potravinářské enzymy, které 
nejsou určeny pro prodej konečnému 
spotřebiteli, látky, materiály a složky 
potravin jiné než potravinářské enzymy, 
uvedou se za účelem jejich snazšího 
skladování, prodeje, normalizace, ředění 
nebo rozpouštění na obalu, nádobách 
nebo průvodních dokladech 
potravinářského enzymu informace 
stanovené v článku 9, jakož i údaj o 
každém komponentu sestupně podle 
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procentního podílu na celkové hmotnosti.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 8, který obsahuje výše uvedená ustanovení o označování 
potravinářských enzymů nebo přípravků obsahujících potravinářské enzymy, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 11

Jsou-li potravinářské enzymy, které nejsou 
určeny pro prodej konečnému spotřebiteli, 
ve směsi s jinými složkami potravin, uvede 
se na obalu nebo nádobách 
potravinářských enzymů seznam všech 
komponentů sestupně podle procentního 
podílu na celkové hmotnosti.

Jsou-li potravinářské enzymy nebo
přípravky obsahující potravinářské 
enzymy, které nejsou určeny pro prodej 
konečnému spotřebiteli, ve směsi s jinými 
složkami potravin, uvede se na obalu nebo 
nádobách výsledných produktů seznam 
všech komponentů sestupně podle 
procentního podílu na celkové hmotnosti.

Odůvodnění

Podle definice obsažené v pozměňovacím návrhu k článku 3, je potravinářský enzym, který je 
smíchán s jinými potravinářskými složkami, definován jako přípravek obsahující 
potravinářské enzymy. Termín „přípravek obsahující potravinářské enzymy“ pokrývá význam 
článku 10,– tj. Požadavky na informace, jsou-li v potravinářských enzymech obsaženy jiné 
látky, materiály nebo složky potravin.– a odstraňuje potřebu dvou samostatných článků. 
Termín potravinářský enzym je zde nesprávný a mohl by být zavádějící. Pokud jsou enzymy 
smíchány s jinými složkami, nelze je již nazývat čistě potravinářskými enzymy. Výraz 
„výsledný produkt“ je mnohem přesnější.

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 12

Článek 12
Požadavky na obecné informace o 

potravinářských

vypouští se

1. Na obalu nebo nádobách 
potravinářských enzymů, které nejsou 
určeny pro prodej konečnému spotřebiteli, 
se uvedou tyto informace:

a) slova „pro použití v potravinách“ nebo 
slova „omezené použití v potravinách“ 
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nebo podrobnější údaj o určeném použití 
v potravinách;

b) je-li to nezbytné, zvláštní podmínky pro 
skladování a použití;

c) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení znemožnilo správné použití 
potravinářského enzymu;

d) značka udávající šarži;

e) jméno nebo obchodní název a adresa 
výrobce, balírny nebo prodejce;

f) vztahuje-li se na komponent 
potravinářského enzymu množstevní 
omezení v potravině, je soulad s tímto 
množstevním omezením v potravině pro 
kupujícího zajištěn prostřednictvím údaje 
o procentním podílu daného komponentu 
na potravinářském enzymu nebo 
dostatečnými informacemi o složení 
potravinářského enzymu; pokud se stejné 
množstevní omezení vztahuje na skupinu 
komponentů používaných jednotlivě nebo 
v kombinaci, může být uveden 
kombinovaný procentuální podíl jako 
jeden údaj; množstevní omezení se vyjádří 
číselně nebo podle zásady quantum satis;

g) čisté množství;
h) v případě potřeby, informace o 
potravinářském enzymu a jiných látkách 
stanovené v článcích 9, 10 a 11 tohoto 
nařízení a uvedené na seznamu 
v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být 
informace požadované v písmenech c) až 
f) a h) daného odstavce uvedeny pouze 
v dokumentaci týkající se zásilky, jež má 
být poskytnuta se zásilkou nebo před jejím 
dodáním, pokud je údaj „určeno pro 
výrobu potravin, a nikoliv pro 
maloobchodní prodej“ uveden na snadno 
viditelné části balení nebo nádoby 
dotyčného výrobku.
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 8, který obsahuje výše uvedená ustanovení o označování 
potravinářských enzymů nebo přípravků obsahujících potravinářské enzymy, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 15
ODDÍL 3 A ČLÁNEK 14

Oddíl 3
Jiné požadavky na označování

vypouští se

Článek 14
Jiné požadavky na označování

1. Články 8 až 13 nejsou dotčeny 
podrobnější nebo rozsáhlejší právní a 
správní předpisy týkající se vah a měr 
nebo vztahující se k obchodní úpravě, 
klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků nebo na 
dopravu těchto látek.
2. Informace uvedené v článcích 8 až 13 
se uvedou v jazyce, který je kupujícím 
snadno srozumitelný.
Členský stát, v němž je daný produkt 
uváděn na trh, může na svém území v 
souladu s pravidly Smlouvy stanovit, že 
tyto informace musí být uvedeny nejméně 
v jednom nebo více jazycích, které 
uvedený členský stát zvolí z úředních 
jazyků Společenství.
Ustanovení prvního a druhého 
pododstavce tohoto odstavce nebrání 
tomu, aby byly tyto informace uvedeny v 
několika jazycích.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 8, který obsahuje výše uvedená ustanovení o označování 
potravinářských enzymů nebo přípravků obsahujících potravinářské enzymy, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli.
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Pozměňovací návrh 16
ČL. 16 ODST. 2A (nový)

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby byl text v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí pro postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 16 ODST. 4 PÍSM. AA) (nový)

(aa) příslušný orgán je oprávněn 
rozhodnout o „zrychleném“ povolovacím 
řízení u potravinářských enzymů, které 
jsou v současné době na trhu, pokud 
orgán dojde k závěru, že u nich bylo v EU 
provedeno náležité posouzení bezpečnosti 
na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni 
Společentsví, takže takové enzymy mohou 
být přímo převedeny do seznamu 
potravinářských enzymů Společenství.

Odůvodnění
Zdroje EFSA jsou již omezené, a proto by neměly být vynakládány na provádění analýz rizik 
potravinářských enzymů, které již byly v EU náležitě posouzeny, zejména v Dánsku, Francii 
nebo ve Spojeném království, kde jsou pro potravinářské enzymy zavedený vnitrostátní 
schvalovací postupy.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 18 ODST. 5

5. Je-li to nezbytné, lze pro účely tohoto 
článku postupem podle čl. 16 odst. 2
přijmout jakákoli vhodná přechodná 
opatření.

5. Je-li to nezbytné, lze pro účely tohoto 
článku postupem podle čl. 16 odst. 2a
přijmout jakákoli vhodná přechodná 
opatření.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí o 
postupech projednávání ve výborech.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V současné době je na úrovni Společenství nedostatek harmonizovaných pravidel na kontrolu 
použití enzymů při zpracování potravin. Vznikají tak nejen překážky obchodu a právní 
nejistota, ale také odlišné normy ochrany zdraví a spotřebitelů v členských státech.

Enzymy se používají ve výrobě potravin stovky let, a to nejčastěji při výrobě pečiva, sýrů, 
škrobu, piva, ovocných šťáv a jiných nápojů. Plní mnoho užitečných funkcí, například 
zlepšují texturu, vzhled a výživnou hodnotu.

V současné době se právní předpisy EU v rámci působnosti směrnice 89/107/EHS vztahují 
pouze na enzymy používané jako potravinářské přídatné látky a podle této směrnice jsou 
povoleny pouze dva enzymy – E 1103 invertáza a E 1105 lysozym.

V posledních letech se používání potravinářských enzymů při výrobě potravin značně zvýšilo 
a lepší technologie umožnily vývoj nových a komplexnějších enzymů. V důsledku toho 
vznikají otázky týkající se možných rizik pro lidské zdraví, např. schopnost vyvolat alergické 
reakce, toxicita a zbytková mikrobiologická aktivita. Enzymy se také vyrábějí z geneticky 
modifikovaných mikroorganismů. Existuje proto jasná potřeba jednotného hodnocení 
bezpečnosti na evropské úrovni, aby byla zajištěna účinná ochrana spotřebitelů.

Jako zpravodajka proto vítám návrh Komise a poukazuji na to, že sdružení výrobců i sdružení 
spotřebitelů rovněž vítají možnost harmonizovat právní předpisy týkající se používání 
enzymů v EU.

Moje pozměňovací návrhy se zaměřují především na objasnění a konzistentnost, zejména 
pokud jde o definice potravinářských enzymů a přípravků obsahujících potravinářské enzymy, 
požadavky na označování u výrobků, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, a 
potravinářské enzymy z geneticky modifikovaných mikroorganismů.

Znepokojuje mne možný systém dvojího povolování, který toto nařízení zavádí pro 
potravinářské enzymy, které spadají do oblasti působnosti nařízení 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech, tj. potravinářské enzymy získané z geneticky 
modifikovaných organismů. Podle současného návrhu Komise potravinářské enzymy, které 
spadají do působnosti nařízení 1829/2003, budou muset být povolovány podle tohoto 
nařízení, než bude možné posoudit jejich zařazení do seznamu potravinářských enzymů 
Společenství podle navrhovaného nařízení. To může vést k tomu, že takové enzymy budou 
muset projít dvěma samostatnými povolovacími řízeními, a proto je nutné další upřesnění. 

Bez ohledu na tyto obavy se domnívám, že navrhovaný právní předpis je dobrým příkladem 
spolupráce evropských orgánů, průmyslu a skupin spotřebitelů v zájmu volného pohybu zboží 
v rámci EU a práva občanů EU na stejně vysokou úroveň ochrany zdraví a ochrany 
spotřebitelů.


